
Προφανώς, σε άλλον κόσμο ζει ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως

και όλη η κυβέρνηση. Δεν εξηγείται αλλιώς
η βεβαιότητά του ότι είναι μια «ψιλοβρο-
χούλα», που σε μια δυο βδομάδες θα περά-
σει. Και τότε θα γεμίσουν οι θά-
λασσές μας τουρίστες και θα τρέχουν
τα ευρώ στους δρόμους. Μόνο να
αρχίσουν τους χορούς δεν προ-
έτρεψε ο κ. πρωθυπουργός τους Έλληνες. Ο
κορονοϊός, μπροστά στα «όπλα» μας, τα μά-

ζεψε και την κοπάνησε. Μακάρι να
ήταν αλήθεια αυτό... Δυστυχώς,
όμως, δεν είναι. 

Η πραγματικότητα άλλα φωνά-
ζει... Τα ζει το κάθε σπιτικό... Τα βιώ-

νει η Αγορά. Αμείλικτοι είναι οι αριθμοί. Μέ-
σα στις 50 περίπου ημέρες του εγκλεισμού

χάθηκαν 515 εκατομμύρια ευρώ από τον τζί-
ρο. Που σημαίνει ότι έλειψαν από τα εργο-
στάσια, τα χωράφια, τις μηχανές της παρα-
γωγής. Ότι χάθηκαν μεροκάματα. Ακούσατε,
κύριε Μητσοτάκη, χειροκροτήματα και «ωσαν-
νά» κατά την ανακοίνωση των εξαγγελιών
σας σε πανελλαδική κάλυψη; Όσο κι αν ψά-

ξαμε, δεν βρήκαμε πανηγυρικές δηλώσεις
και ευχαριστίες για τα «δώρα» που προ-
σφέρατε...

Οι αντιδράσεις κάθε άλλο παρά του τύπου
«ωσαννά» ήταν και δεν συνέπλεαν με τον
ορυμαγδό των δημοσκοπήσεων. Και εδώ θα

Αναστατώνουν 
το Μαξίμου!

Γράφουν σήμερα στο «Π»

2
1

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2020 ÁÑ. ÖÕË. 1.438 – ÅÕÑÙ 2 • www.paron.gr

ó.
13 ÄéáâÜóôå óôéò

Η Τουρκία επιβάλλει τετελεσμένα
και η Αθήνα εθελοτυφλεί!

Τα Επτάνησα στις 21 Μαΐου γιορτάζουν 
την Ανάστασή τους
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ  .............................. Σελ. 4

Οι έννοιες της ένδειξης, απόδειξης, τεκμηρίωσης
και η επιστημονική σκέψη στην εποχή του COVID-19
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ ............................. Σελ. 5 

Περιορισμένος ο ευρωσκεπτικισμός στην Ελλάδα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ  ........................... Σελ. 6

Η Τουρκική απειλή δεν ξορκίζεται με λόγια
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ  .................................. Σελ. 7

Κυβερνητικές εξαγγελίες, όχι μία, όχι δύο, 
αλλά τρεις από τα ίδια…
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ  ................................ Σελ. 8

Τι σημαίνει η γαλλογερμανική πρόταση
για τον Ευρωπαϊκό Νότο
Του Γ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ  ....................................... Σελ. 8

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και οι επιπτώσεις
του (παράνομου) τουρκολιβυκού μνημονίου
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ............. Σελ. 10

Η Τουρκία γίνεται περιφερειακή δύναμη 
και η Ελλάδα αδρανεί
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ  ................... Σελ. 10

Η άλλη όψη του «Μένουμε Ασφαλείς» 
είναι το «Μένουμε Εργαζόμενοι»
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ  ........................ Σελ. 14

Η μάχη των πνευματικών
δικαιωμάτων

Να μην έχουμε παράπονο ότι είμαστε
σε όλα τελευταίοι στο κλαμπ της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Οι προβλέψεις της
Κομισιόν ως προς την ύφεση και την
ανεργία για φέτος και το 2021 μας φέρ-
νουν αδιαφιλονίκητα πρώτους, και μά-
λιστα με μεγάλη απόσταση από τον δεύ-
τερο. 

Με βάση τα νούμερα που έχουν οι
Βρυξέλλες, η Ελλάδα έρχεται πρώτη στην
ύφεση με -9,7% το 2020 και 7,9% το
2021. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης εί-

Αδίστακτο, το ΔΝΤ βάζει απάνθρωπους όρους 

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει
όχι μόνο τη δράση των ΜΚΟ,

των Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων, αλλά και τη δημιουρ-
γία τους. 

Και τα ερωτήματα αφορούν
πρωτίστως τον λόγο της σύ-
στασής τους, την αποστολή τους,
το κενό το οποίο καλύπτουν σε
όλο τον πλανήτη, αλλά και το
από πού χρηματοδοτούνται, πού
δίνουν λογαριασμό και γενικά
από ποιο όργανο, από ποιον διε-
θνή οργανισμό ελέγχονται. 

Τον τελευταίο καιρό ακού-
γονται πολλά, πάρα πολλά στη
γειτονιά μας, από τη στιγμή που
πάρα πολλές ΜΚΟ έχουν ρίξει

άγκυρα στο Αιγαίο και κάνουν
τους διασώστες προσφύγων
που με τις βάρκες «διακινητών»
περνάνε από τα τουρκικά πα-
ράλια στα ελληνικά νησιά. 

Ποτέ δεν έχει γίνει γνωστό
ποιοι είναι οι υπεύθυνοι των
ΜΚΟ, ποια είναι η διεύθυνσή
τους, πού αναφέρονται, ποιος

τις... αδειοδοτεί και από πού
παίρνουν εντολές. 

Πρόσφατα ασκήθηκε δίωξη
εναντίον ΜΚΟ που δρουν στο
Αιγαίο, όπου δραστηριοποιούνται
400 ΜΚΟ για το Προσφυγικό,
από τις οποίες μόνο το 20% με
30% έχει νόμιμη δράση. Στη
Μυτιλήνη το 2016 είχαν κατα-

γραφεί 115 ΜΚΟ, με περίπου
8.000 εθελοντές. Τελευταία εμ-
φανίζονται 17 ΜΚΟ στο Κέντρο
της Μόριας και 55 σε όλη τη
Λέσβο! 

Και ήδη έχουν έρθει στο φως
νέα στοιχεία για εμπλοκή έξι –
επτά ατόμων και τριών ΜΚΟ. 

===

Πρώτη στην ανεργία
κατατάσσει την Ελλάδα

η Κομισιόν! 

Σ
ήμα κινδύνου εκ-
πέμπουν επιστήμο-
νες, και όχι μόνο, για

τους κινδύνους που εγ-
κυμονεί η απόφαση της
κυβέρνησης να ανοίξει
άμεσα τα σύνορα για τους
ξένους τουρίστες. Κίνδυ-
νοι που καθίστανται ακό-
μη πιο σοβαροί, καθώς η
είσοδος στη χώρα μας θα
είναι χωρίς όρους και προ-
ϋποθέσεις που θα περιό-
ριζαν δραστικά τις πιθα-
νότητες μεταφοράς και
διασποράς του κορονοϊ-
ού στην ελληνική επικρά-
τεια. Με ορατό ως εκ τού-
του το ενδεχόμενο η α- 
πόφαση αυτή να εξελιχ-
θεί σε μπούμερανγκ, να
έχουμε έξαρση της παν-
δημίας, με ραγδαία αύξη-

ση νεκρών και κρουσμά-
των. Και ό,τι με θυσίες ο -
λόκληρου του ελληνικού 
λαού σώθηκε κατά τη διάρ-
κεια της δίμηνης καρα -
ντίνας να χαθεί κατά τη
διάρκεια της θερινής πε-
ριόδου. Είναι προφανές
ότι στη φάση αυτή η κυ-
βέρνηση προτάσσει τα δισ.
που μπορούν να εισρεύ-
σουν στα δημόσια ταμεία
από τον τουρισμό. Το ρί-
σκο που αναλαμβάνει εί-
ναι μεγάλο κι αν δεν της
βγει οι συνέπειες θα είναι
το λιγότερο δραματικές.
Και σε όλα τα επίπεδα.

Σε αντίθεση με ό,τι προ-
έβλεπαν οι αρχικοί σχε-
διασμοί, οι ξένοι που θα
έρθουν για διακοπές δεν
είναι υποχρεωμένοι να φέ-

Ανοίγουν τις πόρτες στους ξένους τουρίστες

Μόνο να αρχίσουν οι χοροί δεν είπε ο Μητσοτάκης

Σåëίδα 12

= Για να σταματήσει τη συσσώρευση 
χιλιάδων αιτήσεων συνταξιοδότησης!

ÈÁÑÑÁËÅÁ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ

Αναδόμηση στα δελτία ειδήσεων Open, Mega και ΕΡΤ
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Πέτσας: Έρχεται το πακέτο ενίσχυσης των εφημερίδων

ÓÅË. 8

Φοβούνται τον μετασχηματισμό 
του ΣΥΡΙΖΑ που προωθεί ο Τσίπρας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ÓÅË. 6

Θηλιά 2,8 δισ. ευρώ στις
επιχειρήσεις που έκλεισαν

με κρατική εντολή! 
Ανεβάζει τον λογαριασμό ο κορονοϊός! Οι επι-

χειρήσεις που κατέβασαν ρολά με εντολή της
κυβέρνησης έχασαν τζίρο 2,8 δισ. ευρώ. Μόνο
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, όταν
ξεκίνησε το lockdown και με κρατική εντολή τέ-
θηκαν σε αναστολή 205.984 επιχειρήσεις (εστία-
ση, καταλύματα, λιανεμπόριο, εκπαίδευση κ.λπ.),
έχασαν 497,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας τον
Μάρτιο (ουσιαστικά το πρώτο δεκαπενθήμερο)
τζίρο 560,4 εκατ. ευρώ από 1.057,6 εκατ. ευρώ
τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Αν στην απώλεια των 497,2 εκατ. του Μαρτί-
ου προστεθούν τα 1.247,2 εκατ. του τζίρου του
περσινού Απριλίου των συγκεκριμένων επιχει-
ρήσεων, που παρέμειναν κλειστές όλο τον φε-

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

4ΣΕΛ. 4

4 εκατομμύρια παράνομα κατεβάσματα σειρών και ταινιών τη μέρα

ρουν μαζί τους το λεγόμενο ια-
τρικό πιστοποιητικό, δηλαδή τα
αποτελέσματα ενός τεστ που θα

πιστοποιεί ότι δεν έχουν προσβληθεί
από τον ιό. Επίσης, οι έλεγχοι που

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

4ΣΕΛ. 10

Διαρροές 
κερδών 

στη Vodafone

Δεν προλαβαίνει ο Μητσοτάκης 
να μαζεύει υπουργούς και βουλευτές

=Ότι θα χάσουν την επιρροή τους στο κόμμα

8,8 τρισ. δολάρια 
το κόστος του κορονοϊού

4ΣΕΛ. 11

= Φόβοι για διασπορά του κορονοϊού σε όλη τη χώρα

4ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Εισαγγελείς «ξεσκονίζουν» ΜΚΟ 
=Εμπλέκονται στη διακίνηση προσφύγων 

Τα κατάφερε η κυβέρνηση 
να μην είναι κανένας 

ευχαριστημένος από τα μέτρα

Αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ.!

Τρύπα 2 δισ. ευρώ 
στα ασφαλιστικά ταμεία

Τα «ναι» και τα «όχι» 
της δουλειάς από το σπίτι...

Ψηφιακά Κέντρα Ανακεφαλαίωσης
δημιουργεί ο e-ΕΦΚΑ

4ΣΕΛ. 14

= Θα τρώνε με χρυσά κουτάλια οι εργαζόμενοι και οι μικροεπιχειρηματίες, με 224.000 ανέργους
μόνο στον τουρισμό και συνολικά 580.000 χωρίς δουλειά στο πεντάμηνο, σύμφωνα με τον ΣΕΒ! 

=Πού ζουν; Υπάρχει σπίτι όπου να μην έχει εισβάλει η πανδημία;
=Η κυβέρνηση περιορίζεται σε κάποιες δόσεις για ένα διάστημα 
και μετά πλειστηριασμός!

Η επιβίωση τηςπρώτης κατοικίαςθα κριθεί τον Ιούλιο 

μόνο για τους κορονοϊόπληκτους! 

Επιτέλους

= Και στην ύφεση...

Τσακαλώτος, Φίλης, Βούτσης και Σκουρλέτης

4ΣΕΛ. 8

=Λόγω της πανδημίας και της ύφεσης 
οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν τις εισφορές

Στα 105,8 δισ. ευρώ 
οι οφειλές στην Εφορία!

Χτυπάει το κουδούνι την
άλλη Δευτέρα στα Δημοτικά

= Θα λειτουργήσουν οι παιδικοί
και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Τσιόδρας: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος

Βαθαίνει και διευρύνεται 
η σύγκρουση στην Ακαδημία
= Για το θέμα του Κέντρου Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών
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